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Analysavdelningen 
Enheten för styrmedel och tillsyn 
Alesia Israilava 
016-54421 92 
alesia.israilava@energimyndigheten.se  

Yttrande angående regeringens promemoria 
"Genomförande av ändringar i direktivet om förnybar 
energi — ILUC" 

Sammanfattning 

• Energimyndigheten tillstyrker förslaget. 

• Energimyndigheten ser positivt på att särskilt nämna i lag vilka råvaror som 
utgör restprodukter och avfall. 

Energimyndighetens ställningstagande 

Energimyndigheten ser positivt på att särskilt nämna i lag vilka råvaror som utgör 
restprodukter och avfall. Definitionen av restprodukter i förslaget stämmer väl 
överens med befintligt regelverk. 

Regeringen inför bestämmelser om vad som anses utgöra restprodukt i förordning, 
(förordningen remitteras inte i denna omgång). Bestämmelserna blir därigenom 
bindande, jämfört med nuvarande upplägg med vägledande principer i 
Energimyndighetens vägledning. 

Enligt Energimyndigheten är förordningens föreslagna bestämmelse om 
restprodukt snävare än myndighetens nu gällande vägledning. Detta eftersom 
promemorian anger att ett ämne endast ska anses vara en restprodukt om det 
ekonomiska värdet liksom utfallet i mängd är lågt i förhållande till 
huvudprodukten. Detta skiljer sig från myndighetens vägledning där 
restproduktprincipen gäller när ett av dessa två villkor uppnås, det vill säga ett 
ämne kan anses vara en restprodukt om det ekonomiska värdet eller utfallet i 
mängd är lågt i förhållande till huvudprodukten. En snävare tolkning av 
restprodukt leder till att råvaror som inte särskilt anges i lagen kommer att 
klassificeras som samprodukt. Samprodukter måste visa att markkriterierna är 
uppfyllda och beräkning av klimatprestanda måste inkludera utsläpp från 
odlingssteget. 

Energimyndigheten bedömer att den föreslagna ändringen framför allt påverkar 
råvaror som PFAD (palm oil fatty acid distillate), FFA (fria fettsyror) och TCO 
(technical corn oil). 
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Ale Israilava 

Energimyndigheten konstaterar att den föreslagna ändringen innebär att de 
bedömningar av olika råvaror som har gjorts hittills behöver ses över. Detta 
innebär att rapporteringsskyldiga företag kommer att behöva förändra sina 
kontrollsystem. 

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Zofia Lublin. Vid den 
slutliga handläggningen har därutöver deltagit enhetscheferna Gustav Ebenå, 
Fredrik Svartengren, Erik Eriksson och sektionschefen Zinaida Kadic. 
Föredragande har varit handläggaren Alesia Israilava. 
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